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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1461/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgie Luca Becchetti 
un Nenita Pandong, par Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Itālijas vēstniecības Manilā atteikumu izsniegt viņa 
sievas māsai tūristu vīzu, norādot, ka atteikuma iemesli netika norādīti. Viņš apgalvo, ka tas ir 
Direktīvas 2004/38/EK pārkāpums, jo viņa sieva ir Itālijas pilsone. Tādēļ viņš vēlas, lai 
Eiropas Parlaments izmeklē šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam Savienības 
valstspiederīgajam ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojot 
šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos 
pasākumus. Atbilstīgie ierobežojumi un nosacījumi atrodami Direktīvā 2004/38/EK
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:PDF.

Direktīvas 3. pantā noteikts, ka tā attiecas tikai uz tiem ES pilsoņiem, kas pārceļas uz dzīvi vai 
uzturas dalībvalstī, kurai tie nav valstiski piederīgi, un viņu ģimenes locekļiem, kuri tos 
pavada vai pārceļas kopā ar tiem. Uz ES pilsoņiem, kas uzturas savas valstspiederības 
dalībvalstī, parasti neattiecas Savienības tiesību akti par personu brīvu pārvietošanos 
piešķirtās tiesības. Tomēr arī uz ES pilsoņiem, kuri pēc uzturēšanās citā dalībvalstī atgriežas 
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savā piederības dalībvalstī, attiecas noteikumi par personu brīvu pārvietošanos.

Nav nekādu norādījumu, ka lūgumraksta iesniedzēja sieva un viņas māsa atrastos situācijā, uz 
ko attiecas Savienības tiesību akti par brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesībām (ņemot 
vērā, ka viņām abām ir Itālijas valstspiederība un viņas uzturas Itālijā); tādējādi uz viņām 
neattiecas tiesības, kas piešķirtas tiem ES pilsoņiem, kas izmantojuši savas tiesības un 
pārcēlušies uz citu dalībvalsti (piemēram, dalībvalstu pienākums pamatot atteikuma iemeslu 
vīzai, kurai pieteicies ģimenes loceklis, kas ir trešās valsts pilsonis).

Tādēļ tiek piemēroti ES vispārējie noteikumi par īstermiņa vīzu izsniegšanas nosacījumiem un 
procedūrām. Šie noteikumi (Kopīgā konsulārā instrukcija — CCI) neizvirza prasību 
dalībvalstīm pamatot vīzas atteikumu vai atļaut attiecīgajai personai pārsūdzēt negatīvo 
lēmumu. Ar Vīzu kodeksu1 (32. pants), kas ir spēkā no 2010. gada 5. aprīļa (ar ko atceļ CCI), 
ir ieviesti vienoti noteikumi par atteikumu paziņošanu un pamatošanu un par pārsūdzības 
tiesību piešķiršanu attiecīgajai personai (šādām pārsūdzībām ir jābūt saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem).”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu 
kodeksu, OV L 244, 15.9.2010, 1. lpp.


